Referat fra møde i Landsbyforum den 8. september 2016 kl. 19.00
Deltagere:
Karin Autzen

Asserballe

afbud

Agnes Nielsen

Svenstrup

x

Asmus Madsen

Avnbøl-Ullerup

x

Jørgen Wilkenskjeldt

Kær Halvø

x

Connie M. Skovbjerg

Landdistriktskoordinator

x

Anette Hartvig

Kegnæs

Kent Mynch

Pøl/Købingsmark/Augustenhof

Gretel Denker Jørgensen

Elstrup/Elstrupskov

Kim Madsen

Holm

x

Åge Hansen

Egen

afbud

Per Kortbek Andersen

Mommark

afbud

Ingebeth Hansen

Smøl

x

Dorthe Hansen

Stevning

X

Hanne

Stevning

x

Poul Harald Holm

Notmark/Alsted/Hundslev

x

Esther Olesen

Oksbøl

x

Poul Erik Nørgaard

Oksbøl

x

Pia Feldstedt

Adsbøl

X

Astrid

Phd. Studerende, St. Andrews
Skotland

X

afbud
x
afbud

Peter

Stolbro / Stolbrolykke

Kim

Skovby

x

Claus

Skovby

x

1. Godkendelse af dagsorden.
Godkendt

2. Godkendelse af referat fra sidst: d. 14/05 -16

Fremadrettet vil referat blive godkendt på mødet. Godkendt.
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3. Status på:

Pallehaver Bilag eftersendes.
Hvorfor stopper ved 40 kasser og ikke som tidligere aftalt 100 stk.? Nogle har ikke været
tilfreds med pallehaven, så der holdes fast i, at det er 1 pr. landsby, der sendes til SL2017.
Bordet rundt:
o Stolbro er tilfredse (har tre stk), Smøl har 2 stk og det er ikke noget problem.
o Smøl: Vil gerne slippe for, at de overvintrer.
o Adsbøl: vil gerne have dem til at overvintre.
o Kær: vil gerne aflevere den efter SL2017.
o PAK: må gerne overvintre. God idé med kun 1 sort pr. pallehave. Blomster og
krydderurter duer ikke / gror ind i hinanden.
o Guderup plejecenter: meget tilfredse
o Svenstrup: 4-5 stykker, delte meninger, skal have en anden fordeling.
o Ny pallehaver i Stevning – 1 tages fra Stolbro.
Skal der sendes 1 til hver landsby?
Idé: blomster, der kan spises. Kun 1 sort pr. plantekasse med beskrivelse.
Beslutning:
Åse og Agnes sætter sig sammen og får det til at fungere, så der kommer pallehaver til Kær i
2017 og i respekt for, hvem de enkelte landsbylaugs ønsker. God idé, at der sættes ”skønmaleri” på pallehaverne, så de bliver forskønnet. De 40 pallehaver fordeles – evt. på en
ny/god måde.
Er i arbejde
Billeder fra www.pak.landsbylaug.dk
Folkemøde på Bornholm, se bilag.
Kent holdt indlæg – vedhæftet.
En arbejdsgruppe arbejder på at komme af sted næste år – kræver tilbagemeldinger om
bindende tilmeldinger.
Der søges om 45 tusinde kr. til 18 personer . Kent ser om vi kan få noget at bo i tæt ved.
Der er planen at vi tager afsted tirsdag og hjem lørdag
Connie laver du et oplæg til LDU.

Gæster fra Jammerbugt kommune
Udvalget for kultur og landdistrikter i Jammerbugt har været på besøg. Håber på at komme
på genvisit – udenfor referat: Genvisit den 17. oktober. Program vedhæftet.
Agnes refererer kort fra turen

Nye lav. Brandsbøl Lunden er etableret og har konstitueret sig mail sendt til Connie
Agnes på vej Sottrupskov
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Et nyt laug i Brandsbøl undervejs – generalforsamling den 9. november. Formøde i
Sottrupskov den 12/9 om et borgermøde – afholdes den 10. oktober.
Blomsterløg
Landsbylaugene har meldt ind til Kristian fra Projekt og anlæg om deres ønsker om
blomsterløg. Kristian bedes kvittere for tilmeldingen
Agnes sender bilag til Connie
Forsikring
Har en foreningsaften til gode med besøg af en assurandør fra Sønderjysk Forsikring. En dato
sættes i kalenderen i aften (interval).
Connie rykker

4. Beslutningen omkring årets landsby
Beslutning:
Alle landsbylaug sender formandens beretning fra generalforsamlingen ind til sekretariat for
landdistrikter inden den 1. april – se bilag.
Det årlige tilskud på 5500 kr. fra LDU til hver landsbylaug sendes pr. automatik i
januar/februar/marts, og når sekretariatet modtager beretning fra formanden / årets gang
tjekkes, at ”der er puls” dvs. har en /arbejder for en lokal udviklingsplan, har en infolandhjemmeside og egne vedtægter.
Sammen med formandsberetningen sendes en opdateret bestyrelsesliste.afsluttet

5. Orientering / tiltag
Kommuneplan omkring snerydning 2016/17. Se bilag
Ændringer bl.a.: tidligere var der snerydning til kl. 22.00, men iflg. ny plan skal sne ryddes
indtil kl. 18.00.
Er der taget højde for plejekrævende beboere, der bor i eget hjem – kan de blive tilset af
hjemmeplejen efter kl. 18?
Landsbyforum har drøftet sagen og der udarbejdes et fælles skrift til kommunen – alle bedes
skrive notater ind til cskb@sonderborg.dk, hvorefter Agnes og sekretariatet vil sætte sig
sammen og drøfte sagen.
Vedhæftet: tekst fra formanden til forvaltningen og svar fra Frode
Har i, i landsbyerne nogle planer for forskønnelse af netop jeres landsby, så giv
Kristian besked.
Der er afsat en pulje i 2017 til forskønnelser af bl.a. landsbyerne. Her bedes landsbyerne
melde ind. Kristian er inviteret til at komme med en opsang
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Udfordringer med teknik- og miljø-spørgsmål (forskønnelse, skiltning, cykelstier)
Smøl har sendt ind vedr. en farlig udkørsel, og der er planlagt et møde med HundslevAlmsted-Notmark og Projekt&Anlæg. Der er ikke tilfredshed med sagsbehandlingen (lang tid i
proces).
1. Broagerland har fællesmøde snarest, og vil tage punktet op (17. oktober).
2. Gl. Nordborg forsøger at gå sammen og kommer med en liste over mangler / langsom
sagsbehandling / udfordringer med skiltning (Hanne + Kent).
3. Sydals har en gruppe, der allerede er i gang med bl.a. fælles forslag til cykelstier – de
melder samlet ind, hvis der er noget i sagsbehandlingen, der undrer (Claus). Forslag om
”hvidbog” over Sydals.
Beslutning:
Agnes, Jørgen og Connie koordinerer.

Skilte til gavn for os borgere og turister. Vi vil bede alle laug om at forberede sig således
at vi får et samlet oversigt over Skilte mangler og ønsker

Eksempel: manglende skiltning til Kongevej 40B. Andre steder?
Bilag fra Michael Sørensen, turismekonsulent

Planer for cykelstier i kommunen. Se bilag.

Hvordan kommer vi manglende tilbagemeldinger fra forvaltningerne til livs?
Bilag eftersendes.
Agnes og Connie ser på sagen.der

Julefrokost ?
Dato: 17/11 kl. 18.00 i Svenstrup Forsamlingshus

6. Fremadrettede opgaver
Kursus/ foredrag for bestyrelse er det noget, vi vil tage op?
Beslutning:
Ja, der er stemning for et kursus.
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Kommentar: Jeg synes, det kan være godt for os at få sat ord på mange af de forpligtigelse
vi har som bestyrelse, men også de beføjelser, der følger med.

Folkemøde Bornholm 2017
Deltagere fra folkemødet 2016 har evalueret og fremlægger en konkret plan til næste møde,
hvor de ønsker at deltage igen i 2017.
Ud og få ny inspiration? Ekskursioner – liste vedsendes.
Datolisten er udfyldt, og hvert landsbylaug har lov til at offentliggøre inspirationslisten, hvor
der er plads til to fra hvert landsbylaug.
Pr/ presse: Hvor tit er der omtale af landsbyerne i JV /ugeaviser? Hvordan samler
vi alle disse gode oplevelse? Der sker rigtig meget ude i vore dejlige landsbyer.
Se bilag.
Landdistriktsudvalget har bevilliget et abonnement til JV.dk til en presse-indsamler.
Udarbejdelse af en nyheds/presse-liste.
Kunne de lokalhistoriske arkiver samle de lokale nyheder ind? Når der er pressedækning,
opfordres til at linke til egen Infoland (husk, at der er ophavsret på nogle billeder, hvis de
kopieres fra avisen ind i egen tekst).
Hvis der indsamles artikler, opfordres de til at lægge dem ind i en fælles database på
Infoland. Opfordring til, at der på infoland-kursus arbejdes med en fælles medie-database –
undersøg ophavsrettigheder inden. Der søges en afklaring ??Connie har en afklaring

Grejbank for alle
Omdeling af bilag – forslag om etablering af en grejbank. Der er søgt midler

7. Orientering fra LDU.
Dagsorden, se polweb.
Connie sender henvisning til, hvordan man kan melde sig på nyhedsbrevet og modtage
polweb (alle udvalgs dagsordener og referater)
Link til dagsorden og referat fra Landdistriktsmøderne:
https://polweb.sonderborg.dk/ShowFile.aspx?&file=3351_11074490&fusionid=11074489&web=2&doc
SysId=3351

Det er en god idé, hvis man tilmelder sig nyhedsbrev, hvor der automatisk bliver fremsendt
link til kommunens dagsordener. Klik på: https://polweb.sonderborg.dk/ipol/#Group2, se højre side af
skærmen og tilmeld dig det udvalg, du ønsker at modtage dagsordener fra.
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Forums fremadrettede økonomi
Bevilliget 5500 kr/år til Landsbyforum + abonnement til Jydske Vestkysten.
Landsbyforum søger ekstra midler til etablering af en ”Grejbank for alle”. Bilag omdelt, der
viser forslag til projektbeskrivelse.

8. EVT og Næste mødedato
Næste møde den 1. december
Julefrokost den 17. november.
Punkt til næste gang: valg af ordstyrer

o
o
o

Referatet er godkendt.

Bilag:
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag
Bilag

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:

Pallehaver (eftersendes)
Folkemødet på Bornholm
Årets landsby
Kommuneplan vedr. snerydning
Planer for cykelstier
Manglende tilbagemeldinger
Inspirationsture
Pressedækning

I forbindelse med referatet:
Bilag 9: indlæg fra Kent Mynch vedr. Folkemødet på Bornholm 2016
Bilag 10: program for udflugt til Jammerbugt d 17/10 2016 + udflugt til Tyskland den 25/10
for at se på vandmøller.
Bilag 11: opdateret oversigt over inspirationsture
Bilag 12: beslutning vedr. Årets landsby
Bilag 13: Tekst for formanden i Landsbyforum til forvaltningen vedr. vinterforanstaltninger
Bilag 14: Mail fra Michael Sørensen, turismekonsulent vedr. skiltning
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